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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Побудова національної системи освіти України передбачає новий 

підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм 

якої виступає рівень компетентності випускників, раціональне поєднання їх 

теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці. 

Головним завданням вступного фахового випробування для вступників 

спеціальності 051 «Економіка» на освітній ступінь магістр є перевірка 

відповідності рівня підготовки майбутніх фахівців Галузевому стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».  

Мета програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня 

магістр за спеціальністю 051 «Економіка» – виявити рівень засвоєння знань 

та вмінь вступників.  

Вступник повинен знати: 

- сутність, функції економічної теорії, еволюцію основних економічних 

концепції; 

- місце та роль економічної теорії у системі економічних знань; 

- сутність та типи економічних потреб суспільства та економічних 

інтересів; 

- поняття економічної системи суспільства та сутність відносин 

власності; 

- форми організації суспільного виробництва та її еволюцію; 

- теорію грошей; 

- теоретичні основи ринкової економіки. 

Вступник повинен вміти: 

- критично оцінювати сучасні підходи до визначення типу економічної 

системи; 

- визначати метод фінансового контролю залежно від його мети, рівня; 

- аналізувати сучасні проблеми у галузі фінансів і знаходження 

відповідних напрямків їх вирішення або адекватної моделі економічної 

поведінки. 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 
Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

 

 

Не склав 
0 – 99 

Вступник виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає  порушення норми літературної мови. 

С
к
л
ав

 

Початковий 

100 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовленнєвому оформленні; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання. 

101 – 109 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання. 

110 – 119 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння;  

невпевнено відповідає на запитання. 

Середній 

120 – 129 

Вступник виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння. 

Вступник частково розкриває питання при допомозі 

викладача. 

Середній 

130 – 139 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння, 

частково розкриває питання. 

140 – 149 

Вступник виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу;у відповіді є поодинокі недоліки. 

Вступник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал. 

Достатній 

150 – 159 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал. 

160 – 169 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни; у відповіді є 

поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу. 

Вступник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал.  



170 – 179 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни; у відповіді є 

поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу. 

Вступник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал, робить власні висновки. 

Високий 

180 – 189 

Вступник виявляє високі знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі. Вступник уміє зіставляти та узагальнювати 

засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє 

евристичний інтерес. 

190 – 199 

Вступник ґрунтовно і повно викладає навчально-

науковий матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, 

обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко 

розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання 

для аналізу соціально-економічних явищ, наводить 

приклади соціально-економічних досліджень. 

200 

Вступник ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває 

суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу 

соціально-економічних явищ, наводить приклади 

соціально-економічних досліджень. 

 

 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 

арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 

екзаменаційного білету. 



ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку 

 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 

Визначення предмета економічної теорії. Закони і категорії 

економічної теорії. Зародження і розвиток економічної теорії; її напрями і 

школи. Загальнонаукові методи пізнання. Спеціальні (конкретні) методи 

пізнання. Економікс і політекономія. 

Тема 2. Основні форми економічного розвитку  
Форми суспільного виробництва. Товар і його фактори. Двоїстий 

характер праці, втіленої в товарі. Розвиток товару і товарного виробництва в 

сучасних умовах. Еволюція форм вартості та сутність грошей. Закони обігу 

грошей. Інфляція. Закон вартості та його функції. 

Тема 3. Ринкова економіка, її еволюція та сучасні моделі 

Сутність ринкової, соціально ринкової та змішаної економіки. Причини 

виникнення планомірно-ринкової економіки та основні функції держави. 

Сутність і структура господарського механізму. Сучасні моделі ринкової 

економіки. 

Тема 4. Монополія і конкуренція 

Конкуренція, її суть та види. Закон конкуренції. Причини виникнення і 

сутність, типи і форми монопольних утворень. Монополії та антимонопольна 

діяльність держави.  

Тема 5. Фінансово-кредитна система ринкового господарства 

Необхідність, зміст, структура та функції фінансів. Фінансова система. 

Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг. Кредитні 

відносини, їх сутність, засади, форми та механізм реалізації. Банки та їх 

основні функції. 

 

Змістовий модуль 2. Основи ринку та суб’єкти ринкової економіки 

 

Тема 6. Ринок праці, зайнятість і соціальний захист населення 

Сутність товару робоча сила, її вартість та ціна. Заробітна плата, її 

форми, системи та функції. Реальна заробітна плата, доходи населення та їх 

використання. Основні тенденції розвитку праці. Вплив держави та 

профспілок на функціонування ринку праці. 

Тема 7. Аграрні відносини та земельна рента 

Продуктивні сили і відносини власності в сільському господарстві. 

Радикальні перетворення у відносинах власності та АПК. Земельна рента та її 

види в сучасних умовах. Ціна землі та особливості її формування. 

Тема 8. Підприємництво і підприємство 

Сутність, функції і форми підприємства. Форми і види підприємств. 

Класифікація підприємств за розмірами. Капітал підприємств і його 

кругообіг. Оборот капіталу. Основний капітал, його фізичний і моральний 



знос. Оборотний капітал. Сутність підприємництва, його ознаки і функції. 

Проблеми розвитку цивілізованого підприємства в Україні. Валовий дохід і 

прибуток підприємства. 

Тема 9. Відтворення та результативність суспільного виробництва 

Відтворення, його фази та типи. Результати суспільного виробництва в 

системі національного рахівництва та його ефективність. Джерела 

національного доход, його розподіл та перерозподіл. Споживання і 

нагромадження національного доходу. 

Тема 10. Циклічні коливання і кризи в економіці 

Причини і механізм циклічних коливань. Види циклів. Причини 

економічної кризи в Україні. Структурні кризи в економіці. 

Тема 11. Світове господарство та форми міжнародних економічних 

відносин 

Світове господарство, об’єктивні основи формування та тенденції 

розвитку. Міжнародна торгівля, її теоретичні основи, регулювання та вплив 

на національну економіку. Світові валютні відносини. Міжнародний рух 

капіталів та закономірності його розвитку. Міграція робочої сили та її 

наслідки. Сутність економічних законів світового господарства. Україна та 

світове господарство. 

Тема 12. Державне регулювання ринкової економіки 

Об’єктивна необхідність, зміст та моделі державного регулювання 

економіки. Цілі, засоби та методи державного впливу на економіку. Основні 

напрямки та межі державного впливу на економіку. 
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